
 1
 

 
spl0035-2000.doc 

PUBLICADO DOC 26/03/2008, PÁG. 156 
 
 
 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 35/00 
        Introduz o quesito COR no sistema municipAl de informações em saúde, e dispõe sobre 
a criação do Grupo Gestor do Quesito COR. 
        A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
        Art. 1º - Fica introduzido o quesito CPOR no sistema municipal de informações em 
saúde. 
        Art. 2º - O sistema municipal de informações deverá utilizar, nas informações de 
saúde, os critérios de classificação e identificação de cor do Instituto Brasileiro de geografia 
e estatística - IBGE. 
        Art. 3º - Fica criado, no âmbito da Administração Municipal, Grupo gestor do Quesito 
COR, com a finalidade introduzir o Quesito COR no sistema municipal de informações em 
saúde e de orientar o treinamento de profissionais e gestores para a coleta e análise desse 
dado. 
        Parágrafo único - O Grupo Gestor do Quesito COR contará com os recursos materiais e 
humanos necessários ao pleno desenvolvimento de suas atribuições. 
        Art. 4º - O Grupo gestor do Quesito COR será constituído por representantes do 
Executivo, de entidades, movimentos sociais, universidades e pesquisadores com acúmulo 
na temática racial. 
        § 1º O Grupo gestor do Quesito COR terá composição paritária, devendo ser respeitada 
a proporção de 50% (cinqüenta por cento) de membros e representantes do Poder Executivo 
Municipal e 50% (cinqüenta por cento) de membros representantes da sociedade civil 
mencionados no caput deste artigo. 
        § 2º - Os membros do grupo gestor do Quesito OR não receberão, pela sua 
participação, qualquer tipo de pagamento a título de “jeton”, salário, ajuda de custo ou 
outro, sendo suas atividades consideradas de relevância pública. 
        § 3] O Executivo definirá a composição e o modo de escolha dos membros do grupo 
gestor do Quesito COR. 
        Art. 5º - São atribuições do grupo Gestor do Quesito COR: 
        I - identificar a s variáveis cor, raça e etnia na incidência e prevalência de eventos, 
agravos e patologias, incluindo os dados de morbidade; 
        II - produzir, elaborar e disseminar informações, documentos e materiais para 
embasamento de ações práticas, de comunicação e de formação; 
        III - promover discussões e outras atividades voltadas à formação, ao treinamento e à 
sensibilização de profissionais do Sistema Único de Saúde e de gestores de políticas públicas 
em torno desta temática; 
        IV - introduzir, ampliar e qualificar a coleta dos quesitos cor, raça e etnia, de modo a 
identificar as condições de vida e de saúde da população negra do Município; 
        V - fornecer bases técnicas e subsídios para a implementação das propostas aprovadas 
nas Conferências Municipais de Saúde; 
        VI - formular políticas públicas que causem impacto na melhoria da qualidade de vida e 
de saúde da população negra; 
        VII - incentivar a discussão da temática étnico-racial e atuar no sentido da superação 
da discriminação racial, inclusive em âmbito institucional; 
        VIII - sensibilizar os gestores e trabalhadores da Administração Municipal no sentido 
da identificação e combate à prática do racismo. 
        Art. 6º - Para a execução de seus objetivos, o Grupo Gestor do Quesito COR contará 
com o auxílio das várias Secretarias Municipais e poderá fazê-la por meio de parcerias, de 
acordo com a regulamentação do Executivo. 
        Art 7º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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        Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de sua publicação. 
        Art. 9} - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
        Sala das Sessões, em Às Comissões competentes.” 
        CARLOS NEDER 
        Vereador PT” 
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PARECER CONJUNTO Nº  DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO, IDOSO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 
APRESENTADO AO PROJETO DE LEI Nº 35/00. 
        Trata-se de substitutivo apresentado pelo Nobre Vereador Carlos Neder, ao projeto de 
lei ao nº 35/00, de autoria do mesmo Vereador, que visa introduzir o quesito cor no sistema 
municipal de informações em saúde, bem como criar o Grupo Gestor do Quesito Cor. 
        O substitutivo apresentado merece prosperar, eis que aperfeiçoa a proposta original e 
cuida de matéria de predominante interesse local sobre a qual cabe à comuna legislar, nos 
termos do art. 30, I da Constituição Federal e art. 13, I da Lei Orgânica do Município. 
        Como observa Celso Bastos: 
        “Cairá, pois, na competência municipal tudo aquilo que for de seu interesse local. É 
evidente que não se trata de um interesse exclusivo, visto que qualquer matéria que afete 
uma dada comuna findará de qualquer maneira, mais ou menos direta, por repercutir nos 
interesses da comuna nacional. Interesse exclusivamente municipal é inconcebível, inclusive 
por razões de ordem lógica: sendo o Município parte de uma coletividade maior, o benefício 
trazido a uma parte do todo acresce a este próprio todo. Os interesses locais dos Municípios 
são os que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas, e, indiretamente, 
em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais” (in “Competências na 
Constituição de 1988”, Fernanda Dias Menezes de Almeida, Ed. Atlas, 1991, pág. 124) 
        Dessa forma, se o que predomina são os interesses do Município, repercutindo a 
norma sobre necessidades imediatas da Comuna, como ocorre no presente caso, há que se 
reconhecer a competência legislativa da esfera municipal. 
        Ainda, cuida o projeto de matéria referente à saúde, e de acordo com a Constituição 
Federal, podem legislar concorrentemente sobre a proteção e a defesa da saúde a União, os 
Estados, Distrito Federal e também o Município, para suplementar a legislação federal e 
estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (arts. 24, XII c/c art. 30, I e II 
da Constituição Federal). 
        Também o art. 23, II, da Carta Magna, determina que é competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cuidar da saúde e assistência pública. 
        Na órbita municipal, o art. 213, da Lei Orgânica, prevê a atribuição do Município de 
garantir o direito à saúde mediante políticas que visem ao bem estar físico, mental e social 
do indivíduo e da coletividade, a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, 
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho. 
        Por fim, ao dispor sobre a criação de órgão público, trata a proposta também de 
organização administrativa, que segundo Odete Medauar, englobam, exemplificativamente, 
preceitos relativos à “divisão em órgãos, vínculo entre órgãos, distribuição de competências 
entre os órgãos administração direta, administração indireta etc. “ (in Direito Administrativo 
Moderno” Ed. RT, 2ª ed., pág. 31), matéria de competência legislativa do Município, nos 
termos do art. 13, XVI, da LOM. 
        Pelo exposto, somos 
        PELA LEGALIDADE. 



 3
 

 
spl0035-2000.doc 

        Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes entendem inegável o interesse público da 
proposta, razão pela qual manifestam-se 
        FAVORAVELMENTE. 
        Quanto aos aspectos financeiros a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor 
na medida em que as despesas com a execução do projeto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
        FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
        Sala das Comissões Reunidas em 
        COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
        COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
        COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER 
        COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO” 
 
 


